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קאָ נסומער אַ לערט
סקאַ מז שייַכות צו די היים באַ זיצער הילף פאַ נד!

ניו יארק סטעיט האט באקומען  540מיליאן דאלאר אין פעדעראלע האָ מאָ ונער הילף פאנדס
( .)HAFהאָ ומאָ ונערז מיט אַ האָ ומאָ ונער נויט שייַכות צו די ּ COVID-19פאַ נדעמיק קענען
קאָ נטאַ קטען  nyhomeownerfund.orgאָ דער  )844(776-9423צו לערנען מער וועגן צי HAF
געלט אָ דער אנדערע פראוגראמס קענען העלפֿ ן זיי.

פֿ אַ ר צו צולייגן א  HAFאיז דאס פריי .אזוי ,ניו יארק סטעיט אטוירני דזשענעראל לעטיטיא
דזשיימס ווארנט היימישע אייגנטימער זיי זאלן זיך היטן קעגן ווער עס יז וואס באצאלט א
אפצאל צו צולייגן פאר  HAFאדער צוזאגן אז זיי קענען זיכער מאכן אז איר וועט באקומען HAF
געלט.
היפאָ טעק הילף ,וואָ ס כולל אַ ּפלייינג פֿ אַ ר
עס איז ומלעגאַ ל צו בעטן אַ ּפפראַ נט פיז פֿ אַ ר
ּ
 ,HAFאַ נטלייַען מאָ דיפיקאַ טיאָ נס ,פאָ רבעראַ נסיז און קורץ פארקויפונג .אפילו אַ דוואָ קאַ טן
היפאָ טעק הילף סייַדן איר און דער אַ דוואָ קאַ ט
קענען נישט בעטן אַ ן אָ פפראַ נט אָ ּפצאָ ל פֿ אַ ר ּ
האָ בן אריין אַ קאָ נטראַ קט צו צושטעלן סערוויסעס (וואָ ס איז באקאנט ווי אַ “רעטאַ ינער”) און
דער אַ דוואָ קאַ ט האט פיילד אַ אָ נזאָ ג פון אויסזען אויף דיין ביכאַ ף אין אַ ן אַ קטיוו ּפלאַ ץ פאַ ל.
אין דערצו ,קיין איינער קענען צוזאָ גן איר  HAFגעלט .די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון
האוזינג און קאמיוניטי רינוואל ( ,)HCRוואָ ס וועט זיין אין באַ שולדיקונג פון  .HAFצו אָ פט
סקאַ מערז צוזאָ ג זיכער רעזולטאַ טן ,נעמען דיין געלט אָ בער קיינמאָ ל פאָ רלייגן אַ אַ ּפלאַ קיישאַ ן
פֿ אַ ר דיין ביכאַ ף ,און לאָ זן איר ערגער אַ וועק ווי איר געווען פריער.
האָ ומאָ ונערז קענען אָ נווענדן פֿ אַ ר  HAFאויף זייער אייגן און פריי מיט מינימום
סאַ במישאַ ן פון דאָ קומענטן .איר קענט לערנען מער וועגן ווי צו צולייגן דורך גיין צו  HCRס
וועבזייטל וועגן  HAFדאָ .nyhomeownerfund.org :
إذاאויב איר דאַ רפֿ ן הילף מיט די  HAFאַ ּפלאַ קיישאַ ן אָ דער האָ בן פֿ ראגן וועגן וואָ ס אנדערע
הילף איז בארעכטיגט ,איר קענט באַ קומען פריי הילף דורך קאָ נטאַ קט די האָ מעאָ ונער
ּפראַ טעקשאַ ן ּפראָ גראַ ם פון ניו יארק סטעיט ( )HOPPהאָ טליין ביי ( HOME-456 )855אָ דער
( .466-3456 )855אָ דער דורך באַ זוכן  HOPPוועבזייטל .homeownerhelpny.com :פֿ אַ ר איבער
אַ יאָ רצענדלינג ,דער אַ דוואָ קאַ ט אַ לגעמיינע האט געהאָ לפֿ ן פאָ נד  HOPPאון אַ רבעט ענג מיט
 HOPPאַ דוואַ קאַ ץ אַ ריבער ניו יארק סטעיט.

היפאָ טעק הילף
גלויבן אַ ז איר האָ ט שוין קאָ נטאַ קטעד דורך אַ  HAFאָ דער ּ
סקאַ מער ,ביטע אַ רייַן אַ קלאָ ג מיט די אַ דוואָ קאַ ט אַ לגעמיינע

ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint
(800) 771-7755

היפאָ טעק רעסקיו סקאַ מז
עצות צו ויסמיידן  HAFאון ּ
דו זאלסט נישט גלויבן אָ נליין אַ דס,
טעלעפאָ ן סאַ ליסיטיישאַ נז אָ דער
מענטשן וואָ ס קומען צו דיין טיר ,אַ חוץ
פון טראַ סטיד רעגירונג יידזשאַ נסיז,
וואָ ס צוזאָ ג אַ ז זיי קענען באַ קומען
היפאָ טעק
אַ  HAFגעלט אָ דער אַ
ּ
מאָ דיפיקאַ טיאָ ן.
זיין אָ ּפגעהיט פון סאַ ליסיטיישאַ נז פון
מפאַ ניעס מיט
מענטשן אָ דער קאָ ּ
אויס-פון-שטאַ ט טעלעפאָ ן נומערן
ספעציעל פֿ אַ ר
אָ דער אַ דרעסעסּ ,
אַ דוואָ קאַ ט

בלויז  HCRקענען אַ ּפרווו איר פֿ אַ ר
 HAFאון בלויז דיין באַ נק אָ דער
היפאָ טעק סערוויסער קענען אַ ּפרווו
ּ
אַ אַ נטלייַען מאָ דיפיקאַ טיאָ ן

בלויז אַ דוואָ קאַ טן אַ דמיטאַ ד צו פיר אין
ניו יארק קענען פאָ רשטעלן איר אין
הויף

דו זאלסט נישט געבן דיין פערזענלעכע
פינאַ נציעל אינפֿ אָ רמאַ ציע צו אַ טראַ פ -
קאַ ללער אָ דער עמעצער וואָ ס קלאַ ּפט
אויף דיין טיר ,אָ דער אין ענטפער צו אַ ן
אומגעריכט ּפאָ סט .דאָ ס כולל דיין באַ נק
אקאונט נומער ,סאציאל סעקוריטי
נומער אָ דער די נאָ מען פון דיין אַ נטלייַען
סערוויסער

דיין באַ נק וועט שוין האָ בן די
אינפֿ אָ רמאַ ציע.

קיינמאָ ל זאאלסטו צאָ לן אַ אַ רויף-
היפאָ טעק-
פראָ נט אָ ּפצאָ ל פֿ אַ ר ּ
פֿ אַ רבונדענע באַ דינונגס.

עס איז א פארלעצונג פון ניו יארק
געזעץ צו באצאלן אנפאנג פיז פאר
אזעלכע סערוויסעס און פארלעשן
זאלן ווערן באריכטעט צום אטורני
גענעראל אפיס

